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Heeft u al op deze vraag moeten antwoor-
den? Of het nu is omdat iemand u de vraag 
gesteld heeft of omdat u zelf vragen over 
dit onderwerp heeft. Als dat niet het geval 
is, laat mij u dan vragen: Welk gebod is 
groot in de wet? 
 
Als men wil antwoorden met « er staat 
geschreven » is het antwoord dat past dat 
van de apostel Jakobus (2:10): « Wie de 
hele wet onderhoudt maar op één punt 
struikelt, blijft ten aanzien van alle gebo-
den in gebreke ». Ziehier een mooi ant-
woord: de geboden zijn allemaal gelijk. En 
dat is meer dan waar!  
 
Ik wil graag de tekst van Matteüs 22:36 
vertalen met "welk gebod is groot in de 
wet" en niet met "wat is het grootste 
gebod in de wet". Dit respecteert beter de 
rangschikking van de woorden in de tekst 
en legt de nadruk op een aspect van de 
wet die dan niet meer te maken heeft met 
een hiërarchische opbouw van de geboden 
– welke is de belangrijkste – maar over 
hun grootsheid. 
 
Een gebod kan gedefinieerd worden als 
belangrijk in verhouding tot zijn rol, zijn 
interesse, zijn invloed, enz. Maar, wie 
verleent de mate van belang aan de gebo-
den? De Heer! zouden we meteen 
antwoorden. Dat is niet juist. Inderdaad, 
ondanks de onuitgesproken waarde die 
God aan de geboden toegeschreven heeft, 
zijn wij het uiteindelijk die beslissen over 
het belang die we hen toekennen naar 
gelang de op te lossen situaties, hetgeen 
hen, toegegeven, manipuleerbaar en te 
orkestreren maakt. Daarom liegen, bege-
ren of plegen wij soms overspel; daarom 
eren wij onze ouders niet of beleven wij 
soms de sabbat als welk andere dag ook. 
Maar, zoals er staat geschreven (Joh. 8:7: 
« Dat wie (…) zonder zonde is (…) de 
eerste steen werpt! » 
 
Laten we over de geboden niet in termen 
van belang denken, maar van grootte. 
« Welk gebod is groot in de wet? » Jezus 
geeft een prachtig antwoord op de vraag 
(Mat. 22) maar, zeg eens, welk van het 

eerste tot het tiende gebod heeft hij 
genoemd?  Geen één! Geen één want het 
gaat er niet om te debatteren om te weten 
welk gebod het belangrijkste is, maar om 
te begrijpen wat de werkelijke grootsheid 
van de wet van God is. Waarin bevindt zich 
de grootsheid van Gods wet? In de liefde 
die het met zich meedraagt! 
 
De grootsheid van Gods wet begrijpen, 
brengt me er toe hem beter te kennen, 
hem volledig lief te hebben in plaats van 
er bang van te zijn, hem zijn plaats te 
geven in plaats van me veel waardiger te 
achten dan anderen, mijn naaste volledig 
lief te hebben in plaats van hem te veroor-
delen door hem één of ander gebod voor 
ogen te zwaaien. 
 
Welk gebod is groot in de wet? Het gebod 
dat me meer leert over de grootsheid van 
die God die me te hulp schiet, die me redt, 
me liefheeft en zich laat liefhebben en die 
me uitnodigt, naar zijn voorbeeld, mijn 
naasten te hulp te schieten, zelfs als dat 
inhoudt mezelf in vraag te stellen, in 
gevaar te brengen, of me kwetsbaar op te 
stellen; het is de grootsheid van de liefdes-
wet van God die me vastberaden betrekt 
bij het zich openstellen naar anderen. Niet 
door met stenen tafelen te zwaaien maar 
met een hart in de hand. Dat is de ware 
kracht die levens omver kan werpen en de 
wereld kan veroveren! Evangeliseren was 
nooit een kwestie van methode maar een 
manier van leven; de bedoeling is niet om 
gewicht te geven aan de geboden, maar 
om bij te dragen aan hun ware grootsheid. 
 
« Hij antwoordde: Heb de Heer, uw God, 
lief met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand. Dat is het groot-
ste en eerste gebod. Het tweede is daar-
aan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 
Deze twee geboden zijn de grondslag van 
alles wat er in de Wet en de Profeten 
staat. » 

Carlos Rivero 
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ADMINISTRATIEVE VERGADERING VAN DE UNIE 
 
Van 8-12 mei werd de Algemene Vergadering van onze Frans-Belgische Unie gehouden. 
Deze administratieve gebeurtenis heeft aan een 170-tal afgevaardigden van de drie 
Federaties (Noord-Frankrijk, Zuid-Frankrijk en de Belgisch-Luxemburgse) als ook enkele 
andere gevolmachtigden van de instellingen (Campus du Salève e.a.) de gelegenheid 
geboden nieuwe verantwoordelijken te kiezen voor een ambtsperiode van 5 jaar. Ruben 
de Abreu5 is herbe-
noemd in zijn functie 
als voorzitter. Om hem 
bij te staan, is er een 
nieuw werkteam ge-
vormd met de volgende 
personen: Algemeen 
Secretaris: Gabriel Go-
lea4, Penningmeester: 
Philippe Aurouze3, Ver-
antwoordelijke voor de 
Pijler Onderwijs: Pascal 
Rodet6, Verantwoorde-
lijke voor de Pastorale: 
Ralph Seechurn2 en de 
Verantwoordelijke van 
de Pijler Communicatie: Pedro Torres1. In de komende weken heeft het Uniebestuur de 
taak na te denken over de oriëntaties en de bevoegde en beschikbare medewerkers om 
dit nieuwe team bij te staan. Wat België betreft zijn er twee personen gevraagd – buiten 
Jeroen Tuinstra, lid van rechtswege door zijn functie van voorzitter van de Federatie – 
om deel uit te maken van het Uniebestuur: Maria Delgado, predikante in Gent, en Ana 
Isabel Simoes, actief lid van de kerk van Soleuvre in het Groothertogdom Luxemburg. 
 
Een administratieve ontmoeting laat eveneens toe om vertrouwd te raken met de organi-
satie van de kerk, maar ook om de zusterfederaties te ontdekken. Zo heeft iedere 
Federatie zijn territorium, objectieven, vreugden en problemen kunnen voorstellen. De 
presentatie van onze Federatie is met een applaus begroet door een groot aantal 
afgevaardigden die een besef kregen van de ingewikkeldheid en de uitdagingen van 
onze kleine Federatie, maar die ook onze warme openheid en betrouwbare betrokken-
heid gewaardeerd hebben. Laten we benadrukken dat het rapport van ADRA door 
Jonathan Lo Buglio, tegelijk visionair en nauwgezet, de aanwezigen bijzonder enthou-
siast gemaakt heeft. 
 
Tenslotte geeft zo’n bijeenkomst ook de gelegenheid na te denken over ons geloof en 
onze Heer te loven. Geleid door de overdenkingen van Bill Knott en Claude Richli, twee 
belangrijke spillen van de Generale Conferentie, hebben de afgevaardigden en alle leden 
die de uitzendingen via streaming hebben kunnen volgen, de relevantie en de diepgang 
van hun boodschappen op prijs kunnen stellen. De week werd beëindigd op Sabbat-
namiddag met een prachtig concert waaraan meerdere van onze jongere landgenoten 
briljant hebben deelgenomen. En met het themalied in het hoofd zijn we allemaal terug 
gekeerd naar onze respectievelijke Federatie om verder"samen, dragers van hoop" te 
zijn. 

Valérie Ballieux 
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* Sinds maart 2018 is er een nieuwe groep binnen onze Federatie erkend: het betreft 

de groep Harmony, die voornamelijk samengesteld is uit Roemeenssprekende 
leden. De verantwoordelijken, aangewezen zoals dat hoort door het Federatie-
bestuur, zijn Cornel Roman (leader), Alina Simioana (penningmeester) en Zoltan 
Stefan Koos (secretaris). De Federatievoorzitter, Jeroen Tuinstra, blijft hun referent 
predikant. Deze groep telt nu een veertigtal leden. 

 
* Omdat de wet het ons verplicht is er een preventieplan ter voorkoming van 

psycho-sociale risico’s op het werk opgesteld moeten worden. Haar beschrij-
ving heeft meerdere ontmoetingen nodig gehad, tussen bedienden van de Federatie 
maar ook met de leden van het Federatiebestuur. Het gaf o.a. aan de verschillende 
deelnemers aan het gesprek de gelegenheid na te denken over de natuur van het 
pastorale ambt, angsten en vaststellingen te uiten en raadgevingen en ervaringen 
te delen. In de huidige samenleving, maar ook in onze adventgemeenschap, merken 
we een toename van gevallen van burn-out op. Zonder te beweren dat dit preventie-
plan bij uitstek de oplossing zal zijn, heeft het tenminste toegelaten dit onderwerp 
zonder taboe en met realisme aan te snijden en bewust te worden van onze krachten 
en zwakheden. 

 
* Een Klachtencommissie werd samengesteld op basis van de voorstellen van de 

werknemers en van het Federatiebestuur. Zij heeft als doel om de klachten van 
geweld, seksuele of morele intimidatie, pesten of conflicten tussen werknemers of 
tussen de bestuurders en haar werknemers te onderzoeken. Haar primaire doel is 
om oplossingen te vinden in de sfeer van verzoening. Dezelfde commissie kan ook 
functioneren als een beroepscommissie bij sancties genomen door de voorzitter 
(waarschuwingen) of door het Federatiebestuur (blaam of professionele fouten). Het 
is ook aan de Commissie om elke klacht betreffende een beëindigen van het arbeids-
contract te onderzoeken. Voor het huidige mandaat is de Klachtencommissie samen-
gesteld uit Ralph Seechurn (verantwoordelijke Pastorale Zorg voor de FBU), Franky 
Coulier, Luc Delameillieure, Alain Meersseman en Jacques Rase. 

 
* Het gebouw van de vroegere kerk van Elouges, sinds enkele jaren ongebruikt 

gebleven, is uiteindelijk verkocht. Sinds de sluiting van dit gebouw vergadert de kerk 
in Thulin. 

 
* In de Fede Info no. 93 hebben wij u geïnformeerd over het aankoopplan van een 

gebouw in Esch-Soleuvre dat bestemd was een Invloedcentrum te worden. Dit 
project is door de Divisie goedgekeurd en de inhuldiging vond plaats op 
29 september. 

 
 

VERANDERINGEN IN DE PASTORALE AANSTELLINGEN 
 
In de laatste maanden hebben er verschillende veranderingen plaats gehad in de verde-
ling van de predikanten over het gebied van de BLF: 
 
* Maria Delgado heeft haar werktijd verkort om zich beter met haar dochtertje te 

kunnen bezig houden. Zij verlaat de kerk van Hasselt en neemt de zorg voor de kerk 
van Gent op zich. 

 
* Christian Bultinck heeft ook verkorting van werktijd aangevraagd. Hij behoudt zijn 

functie als algemene secretaris en wordt referent predikant van de kerk van Hasselt.  
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* Carlos Rivero is van de kerk van Woluwe vrijgesteld. Hij neemt voortaan de 
verantwoordelijkheid van de kerk van La Louvière op zich, terwijl hij Bruxelles-centre 
en de Pijler Vorming & Missie behoudt. 

 
* Ion Lascu is van de Ghanese kerk van Antwerpen 

vrijgesteld, maar blijft predikant van de drie Roe-
meense kerken (Brussel, Laeken en Braine-
l’Alleud). 

 
* De werktijd van Ricardo Pereira is van 50 naar 60 % overgegaan. Buiten de 

Internationale en Portugese kerk, zal hij zich met de Ghanese kerk van Antwerpen 
bezighouden. 

 
* Na een tiental jaren dienst in de kerk 7tov-Nivelles, heeft Luc Delameillieure van 

haar afscheid genomen om zich op de kerk van Woluwe te concentreren. Hij behoudt 
de verantwoordelijkheid van de kerk van Luik. 

 
* Pas met pensioen gegaan van de Pijler Evangelisatie op de Frans-Belgische Unie, 

heeft Karel Denteneer voorgesteld om de kerk van Mechelen te volgen. Hij zal 
gebruik maken van regelmatige passages in België om zich te wijden aan het onder-
steunen van zijn 'boezemkerk'. 

 
* Na meerdere maanden van overdenking, is het Federatiebestuur tot het besluit 

gekomen om Iwan Voerman's actieve dienst op 31 december 2018 te beëindigen. 
Ondanks het onbegrip en de verontwaardiging van verschillende leden in verband 
met deze, bijzonder delicate maar bewust genomen beslissing door het Bestuur, 
bedankt deze laatste Iwan toch voor het gedane werk en wenst hem en zijn gezin 
het allerbeste.    

 
 

 
 

EEN WOORDJE UITLEG OVER DE 'SERVICE REQUEST'  
 
Een Service Request ook wel een Call genoemd, is de term gebruikt om een verzoek te 
doen aan iemand, die werkt in een andere Federatie (of Conferentie), Unie of Divisie 
dan de onze, om een dienst te komen verlenen. Dat kan gaan om een prediking, een 
evangelisatieactie, een welbepaalde opleiding, enz.  
 
Belangrijk om te weten: 
 
1. Deze Service Request garandeert dat de persoon in kwestie wel degelijk tewerk-

gesteld is voor de Kerk en dat hij bevoegd is en aanbevolen door de instantie die 
hem tewerkstelt om zijn bediening uit te oefenen in een ander grondgebied dan het 
zijne. 

 
2. Anderzijds, wanneer het gaat om een vrijwilliger, dan moet de 'uitnodigende instan-

tie' een ongevallenverzekering garanderen voor in geval van een ongeval. 
 
3. Deze aanvraag tot bediening voor een gastspreker, die niet tot ons grondgebied 

behoort, moet minstens twee maand voor het evenement aan het Administratief 
Comité (AdCom) geadresseerd zijn, via de algemene secretaris van de Federatie, 
Christian Bultinck: secretaire@adventist.be. Deze tijdsduur wordt verklaard door 
het feit dat deze Service Request (naargelang het geval) de verschillende niveaus 

WE HERINNEREN ERAAN DAT 

ELK GEMEENTELID VAN ONZE 

FEDERATIE DE BESLUITEN KAN 

RAADPLEGEN OP DE KANTOREN 

VAN DE ERNEST ALLARDSTRAAT. 
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van onze wereldkerk zal moeten passeren: Federatie – Unie – Divisie – GC en dat 
neemt een bepaalde tijd in beslag. 

 
4. Een Service Request moet bovendien ook de nodige gegevens bevatten:  

- de volledig naam van de persoon  
- de functie van de persoon (predikant, verantwoordelijke van een departement…) 
- zijn of haar Federatie/ Unie /Divisie 
- de precieze periode en plaats (met het adres) van het evenement in onze Federatie 
- wie de verplaatsing- en verblijfsonkosten zal bekostigen. Als er geen specifieke 

financiële tussenkomst aan de Federatie is geadresseerd, dan gaan we uit van het 
principe dat wie uitnodigt de kosten zal dragen.  

 
5. Gelieve te noteren dat voor mensen, die een verantwoordelijkheid hebben binnen 

onze Unie of Divisie, er geen Service Request vereist is. Soms beschikken zij over 
een werkingsbudget dat de kosten dekt. Natuurlijk is dit niet tot in het oneindige 
rekbaar en het is dus beter om volkomen duidelijk te zijn op het vlak van financiële 
regelingen.  

 
6. Alvorens een Service Request aan te vragen, is het vanzelfsprekend dat de 

beschikbaarheid van de genodigde voor het evenement moet worden geverifieerd! 
 

We zijn een internationaal sterke organisatie en we beschikken dus over een tank van 
goede gastsprekers aanwezig in alle continenten. Niettemin zijn er in onze Divisie ook 
capabele en goed opgeleide mensen. We willen u dus aanmoedigen eerst op hen beroep 
te doen.  

Christian Bultinck  
 

 

 
 

VONKJESDAG – 28 APRIL 
 
Een kip en een hond als voornaamste sprekers 
op een Vonkjesdag uitnodigen, is toch ondenk-
baar niet? Wel, het waren toch Cooky de hond 
en Charlotte de kip die de leidraad waren op de 
Vonkjesdag in Brussel op 28 april ll. Een dag 
waaraan een zestigtal kinderen, begeleid door 
hun ouders of leiders, hebben deelgenomen en 
die bij iedereen een grote betoverende glimlach 
op de gezichten heeft achtergelaten.  
 
Zijn de AJ leiders dan gek geworden…? Misschien niet! Want achter de schijn, achter de 
rode neus, achter de grapjes en de vrolijke animatie van de twee handlangers, moet er 
ontdekt worden wat er achter het masker leeft en doen wat 1 Sam. 16 ons aanraadt: 
kijk naar het hart. En dan ontdekt men twee mooie personages – Monique Pluym van 
de kerk van Hasselt en Philippe Chatre uit Nice – die hun creativiteit en talent van 
buikspreker in Gods dienst gesteld hebben. Zo geeft Monique in haar kerk leven aan 
gelijkenissen of Bijbelverhalen door haar marionet te gebruiken. Philippe heeft zijn 
beroep als buikspreker in kroegen en cabarets opgegeven om in de Franstalige landen 
zijn bekeringservaring en zijn geloof te delen met de kinderen, groot of klein! Door zijn 
nieuwe partner, Cooky, te gebruiken trekt hij gemakkelijker de aandacht van zijn publiek, 
tot wie hij spreekt over zijn nieuwe grote Vriend. 
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De kinderen konden tijdens de dag met elkaar spelen, knutselen en eten. Laten we 
iedereen die meegewerkt heeft aan de organisatie bedanken, alsook de assistenten die 
de kinderen begeleid hebben. Dank aan Cooky en Charlotte. En dank aan de Heer voor 
het beleven van deze mooie dag! 

Valérie Ballieux 
 

CAMPOREE IN NEDERLAND 
 

Al sinds enkele jaren wachten de verantwoordelijken van Nederland met ongeduld op 
een Belgische delegatie die hun nationale Camporee bijwoont. En hun geduld is beloond 
want 38 van onze Nederlandstalige jongeren en leiders hebben zich van 9 tot en met 13 
mei bij hen gevoegd om samen deze bijzondere gebeurtenis te beleven. Laten we 
meteen al Ruben Goetschalckx bedanken zonder wie de eigenlijke organisatie van deze 
verplaatsing naar Huis ter Heide niet mogelijk was geweest. 
 

Het thema van het kamp 
was "12", met verwijzing 
naar de 12 stammen, de 12 
discipelen, de 12 maan-
den… en is gebruikt in ver-
schillende vormen van spel, 
groepswerk en uitdagingen. 
De overdenkingen van de 
predikante Tabitha Cedenio 
over de 12 discipelen waren 
bijzonder gewaardeerd 
door jong en oud. De bij-

zonderheid van Nederland is eigenlijk een gezamenlijke ontmoeting te organiseren voor 
de verschillende leeftijdsgroepen maar dan tegelijkertijd gescheiden activiteiten voor te 
stellen op bepaalde momenten. Laten we ook opmerken dat de inzet van de groepen en 
lokale verantwoordelijken in de concrete organisatie (zoals animatie, keuken en logistiek) 
één van de wezenlijke verschillen met ons functioneren is. 
 

Wat zeker is, is dat hoewel de formule verschilt, onze jongeren verrukt teruggekomen 
zijn en hopen de ervaring in de komende jaren voort te zetten; Nederland ook. Dus, leve 
de Jeugd van de Benelux!  

Valérie Ballieux   
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DE ZOMERKAMPEN 
 
Onder een aangename warmte en boven op de top van België in Baraque de Fraiture, 
hebben een veertigtal animatoren van 1 tot en met 10 juli, 109 kinderen voor de tradit-
ionele zomerkampen ontvangen.  De kinderen en jongeren waren in drie leeftijdsgroepen 
verdeeld en hadden verschillende aangepaste thema’s.  Zij hebben zoveel dingen beleefd 
dat het onmogelijk is alles samen te vatten. 
 

En dat is maar beter ook! 
Want een kamp wordt be-
leefd en niet verteld! Aller-
eerst wordt het beleefd door 
de activiteiten: spelen, ani-
maties, avondprogramma’s, 
bouwwerken, ongewilde 
omwegen... Het wordt wel-
eens ondergaan als er op-
geruimd moet worden of 
wanneer "corveedienst" ver-

langd wordt. Het wordt gedeeld tijdens discussies, overdenkingen en gebeden. Het 
smaakt zelfs als de keuken soms niet lijkt op die van mama of wanneer er per ongeluk 
enkele fijne kruiden terecht gekomen zijn op de, op kampvuur gebakken, pannenkoek. 
Het wordt verdragen door met de ander rekening te houden, met zijn meningen of 
andere manier van handelen, door elkaar te helpen bij problemen. Het wordt ondergaan 
via duizend en één kleuren in de prachtige omliggende natuur of dankzij een onder-
gaande zon op de heuvel. En vooral wordt het niet vergeten, zelfs jaren later nog als de 
foulards en de uniformen opgeborgen liggen in de albums vol herinneringen. 
 
Dank aan allen die aanwezig waren op de kampen 2018 en die van deze ogenblikken 
waardevolle momenten gemaakt hebben. 

Valérie Ballieux 
 

  



Pagina 11 

WERELDCONGRES VAN AJ LEIDERS 
 
Van 31 juli tot 4 augustus 2018 hebben 
1200 AJ leiders uit de hele wereld elkaar 
getroffen te Kassel (Duitsland) voor een 
opleidingstijd georganiseerd door het AJ 
Departement van de Generale Conferen-
tie. Ook een delegatie van onze Federa-
tie, bestaande uit 7 mensen, heeft hier-
aan deelgenomen. Het programma ron-
dom het thema "Pass it on" wisselde af 
met workshops, presentaties over leider-
schap, investituur of studies in kleine 
groepen. Op zo’n samenkomst kan je 
kennismaken met de laatste initiatieven, 
programma’s en beschikbare hulpmidde-
len om de bediening bij de jongeren in 
goede banen te leiden. Delen van erva-
ringen, inspirerende ontmoetingen en 

veel informatie en documentatie hebben ertoe bijgedragen om 
van deze ontmoeting een ware bron van aanmoediging voor elke 
deelnemer te maken. Het volgende wereldcongres is geprogram-
meerd voor 2023 in Centraal-Amerika. 

Philippe Leduc 
 
 

CLE'18: GOD BAANT EEN WEG 
 
CLE (Conventie voor Leiders met Engagement) is de ontmoeting voor de start van het 
seizoen van de AJ animatoren van de Federatie. Geprogrammeerd op elke 1ste sabbat 
van september, is het een belangrijke afspraak voor de jeugdleiders die: 
 
GEPASSIONEERD zijn (zonder passie is het moeilijk om te handelen; houden van wat 
men doet is essentieel), 
GEZONDEN zijn (om qualitytime met de jeugd te delen), en 
GEMOTIVEERD (het moet om dit nieuwe jaar aan te vatten).  
 

 
 
Het doel van deze dag, die ongeveer 70 mensen heeft bijeengebracht, is drievoudig: 
ELKAAR TREFFEN rondom een aanbiddingsmoment, een doel en een thema;  
ZICH VORMEN met andere leiders, rondom een visie om beter te kunnen dienen en  
ZICH INFORMEREN over de grote evenementen, de pedagogische hulpmiddelen en de 
lopende en toekomstige projecten. 
 

DE PRESENTATIES ZIJN 

BESCHIKBAAR OP INTERNET : 

WWW.YOUTH.ADVENTIST.ORG. 
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Onze gastspreker, predikant Stéphane Eucharis, verantwoordelijke van AJ in Noord-
Frankrijk, heeft het thema "God baant een weg"  behandeld en een workshop geleid 
over het mogelijk gebruik van de sociale netwerken om zijn geloof te delen. Met zijn 
assistente, Pauline Jennah, heeft hij ook de AJ acties op zijn grondgebied voorgesteld. 
Philippe Penner, van Zuid-
Frankrijk, heeft van zijn kant 
aan de animatoren voorgesteld 
om aan een onuitgegeven en-
quête over seksualiteit deel te 
nemen. Predikant Pascal Rodet, 
AJ verantwoordelijke van de 
Frans-Belgische Unie, heeft 
over de internationale AJ evene-
menten in 2019 gesproken en 
heeft een workshop geleid over 
leiderschap. Er werd ook gefo-
cust op het Brusselse kinder-
koor "Toda la el". Een map met 
administratieve, wetgevende en animatiedocumenten werd aan elke aanwezige groep 
overhandigd. 
 
Iedereen is nu uitgerust voor dit nieuwe seizoen met activiteiten. Moge God elk van die 
AJ groepen begeleiden en ons elke dag meer kwalificeren voor deze bediening bij de 
kinderen. 

Philippe Leduc 
 
 

 

TALENTEN DELEN 2018 
 
Op 25 augustus heeft het Departement Kinderpastoraat het vierde luik van "Talenten 
Delen" aangeboden in de Adventkerk in Brussel. We waren dit jaar niet talrijk maar de 
kwaliteit was aanwezig. Maria Delgado heeft interessante workshops gepresenteerd over 
het thema "Met Plezier Opgroeien". Het geloof doorgeven aan onze kinderen is een 
prachtige taak maar men kan zich soms afvragen hoe dat in de praktijk te doen, hoe we 
woorden kunnen geven aan ons geloof of hoe het te tonen. 
 
Er was voor iedere leeftijdsgroep een moment van meditatie over de verschillende 
facetten van het leven van het kind en zijn geestelijke opvoeding. Hoe kun je het kind 
helpen, met eenvoudige methodes, plezier te vinden in het aanbidden van God en te 

groeien in zijn kindergeloof.  In de drie andere leseenheden 
heeft ze voor iedere leeftijdsgroep apart (0-4 jaar, 5-8 jaar en 
9-12 jaar) gereedschap getoond dat ons helpt ons geloof in 
verband te brengen met het dagelijkse leven door muziek, 
vieringen, de Bijbel en de natuur. 
 

Ik wil Maria Delgado hier bedanken voor de tijd die ze heeft genomen, ondanks van haar 
volle agenda, om dit met ons te delen. 

 Elizabeth Liénard-Gonzalez 
 

ONZE VOLGENDE AFSPRAAK ZAL 

PLAATSHEBBEN OP 31 AUGUSTUS 

2019 IN DE HOOP DAT WE 

TALRIJKER ZULLEN ZIJN. 
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EEN BETOVERENDE DAG IN HET DOMEIN VAN CHEVETOGNE 
 
Dit jaar heeft Colette Rase, sociaal assistente van "La Marnière" aan de senioren een 
uitstapje naar onze Belgische Ardennen voorgesteld.  Zo hebben zich, op zondag 3 juni 
2018, 37 senioren in het ontdekkingsavontuur gestort van het provinciaal domein van 
Chevetogne, gelegen op enkele kabellengten afstand van het kasteel van Ciergnon, de 
buitenverblijfplaats van onze vorsten. Dit domein is een park voor gezellige familie-
uitstapjes met wandelpaden, thematuinen, halteplaatsen, zwembad, speeltuinen…  
 
De busreis vanaf Brussel gaf Colette Rase de gelegenheid de uitstap in te leiden door de 
streek voor te stellen die we gingen ontdekken. 
 
Ter plaatse kon iedereen deelnemen aan 2 groepsanimaties. De eerste, onder leiding 
van Jacques Rase, vrijwillig gids van het domein, heeft ons de geschiedenis laten 
ontdekken van dit grote landgoed als ook een aantal, soms ongewone constructies, die 
het versieren: het Hobbithuis, de vogeluitzichttoren, het Chinees paviljoen… Een 
natuurwandeling, die uitkwam op het meer. Het treintje bracht de groep weer naar het 
beginpunt terug.  
 
De andere animatie gaf ons de gelegenheid het gloednieuwe Natuurkundig Museum te 
ontdekken, dankzij de uitleg van een animatrice van het domein.  Fabelachtige decors 
en excentrieke voorwerpen brachten ons terug naar de verhalen van avontuur uit onze 
kindertijd. Vervolgens nam Colette Race ons mee op ontdekking in de tuinen Félicien 
Rops en Hervé Bazin en de daaraan verbonden verhalen. 
 
De stralende zon, de maaltijd in het restaurant, het drankje aangeboden door "La 
Marnière" hebben het samenzijn bevorderd en de deelnemers de gelegenheid gegeven 
van deze dag te genieten. 
 
Hartelijk dank aan Colette Rase voor het organiseren van deze verrukkelijke dag. 
Iedereen ziet met ongeduld uit naar haar volgende voorstel voor een uitstapje. 

Jacques Rase  
 
  

 

KINDERGEBEDSWEEK - BETHEL  

 
Tijdens de week van 27-31 augustus heeft de Spaanssprekende kerk van Bethel haar 
eerste gebedsweek gehouden, waarbij de ouders geïntegreerd werden bij de spel-
activiteiten en Bijbelverhalen die aan de leeftijd van de kinderen aangepast waren.  Het 
voorgestelde thema was: "De superhelden van de Bijbel". Het doel van deze gebedsweek 
was de kinderen te motiveren om vertrouwen te hebben in hun superheld Jezus. 
 
Onze speciale gasten waren predikant Carlos Rivero met het personage van David, 
predikant Anderson Bolaños die Samson voorstelde en de held van de helden Jezus,  
predikante Maria Delgado met het personage van koningin Esther en onze predikant 
David Carballo die Noach en Daniël voorstelde.  
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De kinderen vonden het 
geweldig de helden van de 
Bijbel voor zich te zien! Ze 
hebben zich ook goed 
geamuseerd met hun ou-
ders tijdens elke activiteit 
over de superheld van de 
dag; hun ouders eten te 
geven met een blinddoek, 
met het schminken van hun 
gezichten door hun ouders, 
bij het knutselen samen 
met hun ouders, enz.; men 
kon echt zien dat ze dol 

waren op die momenten!  De ouders hebben met hun kinderen een kinderlijk, aan-
genaam en boeiend moment van aanbidding kunnen delen. 
 
Wij danken God voor deze mooie ontmoeting. Wij roepen ouders en leiders op om zorg 
te dragen voor het geestelijk leven van de kinderen, want zij zijn het heden en de 
toekomst van onze kerk. 
 
« Jezus zei: Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het 
koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. » (Mattëus 19:14) 

Adriana Samaca 
 

 

GEBOORTE VAN EEN NIEUWE HUISGROEP 
 
In mei 2016 is, op initiatief van Emmanuel Ndayisabye, Jamael Niyonsaba, Pauline 
Ndayisaba en Espérance Mukandoli, een nieuwe huisgroep geboren in Geraardsbergen, 
in Oost-Vlaanderen. 
 
Deze leden, gemotiveerd door het verlangen in hun wijk te evangeliseren, maar op meer 
dan een uur afstand wonende van hun kerk in de regio Brussel, werden zich bewust dat 
het moeilijk is hun buren en kennissen voor de programma’s van de kerk uit te nodigen. 
En zo wordt de groep geboren. Op dit ogenblik komen er op vrijdagavond en sabbat-
morgen een tiental personen, waaronder 3 niet-adventisten, samen. Als materiaal 
worden het sabbatschoollesboekje en de Bijbel gebruikt. 
 

Het voordeel van huisgroepen moet niet meer bewezen worden: 
iedereen kan zich ontvangende partij voelen, het woord nemen; 
er is meer tijd om uit te wisselen en zo, zonder stress of een 
verplicht uurrooster; beter van de weldaden van de sabbat 
genieten. 

 
Ondanks de specifieke familiale sfeer van de kleine huisgroepen, die door veel bezoekers 
erg wordt gewaardeerd, is het toch het doel een grotere kerk te kunnen stichten. 

Espérance Mukandoli & Valérie Ballieux 
 

 

DE BRUSSELAARS GAAN OP WANDEL - 16 JUNI 
 
De weersvoorspelling was uitstekend en veelbelovend!  De locatie gemakkelijk bereik-
baar, de Thaborgberg en de Wolfsputten in perfecte staat.  De Thaborgberg in Dilbeek 
was de ideale plaats om in de voormiddag onze wandelpreek te houden.  Net zoals de 

DE GROEP KOMT SAMEN OP HET 

VOLGENDE ADRES: DUTSKOUTER 

70 IN GERAARDSBERGEN. 
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discipelen regelmatig onderweg waren met en tegelijkertijd onderricht kregen van Jezus, 
was het ook voor ons een fijne ervaring.  Na een korte inleiding en enkele liederen, 
konden we vertrekken.  Zij die iets minder goed te been zijn mochten op ons "basiskamp" 
blijven. 
 

De prediking, opgesplitst in 3 korte 
meditaties, afgewisseld met een 
stukje wandelen, en dit in een be-
schermd stukje natuur, brachten ons 
het besef van de grootsheid van de 
Schepper en Zijn schepping bij. Het 
geheel werd afgesloten met een 
moment van gebed waarna we terug-
keerden voor het middagmaal. 
 
Na de middag was er een wandeling 
van een 5-tal km in de Wolfsputten. 
De bomen bezorgden ons de nodige 
verkoeling tegen de zon, gelukkig 

maar. Ook hier was het genieten van de natuur onder fijne omstandigheden.  Zij die op 
het "basiskamp" bleven kregen een aangepast programma. 
 
Napraten kon met een drankje en een stukje taart.  En net zoals we vroeger ons opstel 
over de schoolreis beëindigden, kunnen we ook nu eindigen met de zin: "Moe maar 
tevreden keerden we naar huis!" 

Jean-Marie Vanden Driessche 
 
 

STREAMING VAN DE EREDIENSTEN IN ANTWERPEN  
   
Het internet en de daarbij horende beeldcultuur is niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij, zowel bij jong als bij oud. Daarom begon, in februari 2016, een groepje 
enthousiastelingen aan een lange weg met als doel de diensten van de kerk van 
Antwerpen LIVE op het internet aan te bieden. De doelstelling was om een kwalitatieve, 
informatieve, inspirerende en liturgische dienst te streamen die door jong en oud 
gesmaakt zou kunnen worden. Tevens zouden op die manier zieken, ouden van dagen, 
vakantiegangers, etc. op sabbatmorgen de mogelijkheid hebben om een volledige dienst 
bij te wonen.  
   

Na grondige afspraken te hebben gemaakt met de 
Federatie over allerlei zaken, werd de hele gemeente erbij 
betrokken en hebben veel mensen dan ook hun steentje 
bijgedragen. Er werd geholpen bij de vele aanpassingen 
en noodzakelijke verbouwingen van de zaal, het instal-

leren van de nieuwe apparatuur, het opstellen van een nieuwe programmatie voor de 
eredienst, de fine tuning van de muzikale omlijsting, de zaaldiaconie, en nog veel meer.  
   
Na 1,5 jaar studeren, plannen, installeren, testen, veel vallen en opstaan, zijn we nu al 
bijna 4 maanden in een testfase actief op YouTube. Elke sabbat staat er een technisch 
team van minimum 4 jonge techneuten klaar om beeld en klank te kunnen vastleggen 
voor de reeds talrijke YouTube-kijkers.  
   
Ook u kunt hiervan meegenieten door te surfen naar ons kanaal https://www. 
youtube.com/c/StreamingAntwerpen.  Zodra we LIVE gaan zijn we daar terug te 
vinden. Abonneren kan u steeds gratis waardoor u elke keer een melding krijgt zodra 
we LIVE gaan. Er is nog veel werk aan de winkel en nog veel te leren, maar we zijn op 

WENST U MEER INFO, NEEM DAN 

CONTACT OP MET HET STREAMINGSTEAM: 

STREAMING.ANTWERPEN@GMAIL.COM. 
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goede weg om zo ons steentje bij te dragen om Gods woord te verkondigen aan een 
breder publiek. Wij wensen iedereen veel kijkplezier en bidden dat we heel wat mensen 
kunnen warm maken voor Gods Woord.  

Dirk Cools 
 

 

Van 10 tot en met 12 september heeft de 
"Campus Adventiste du Salève" de ontmoe-
ting van de kampdirecteuren van de Frans-
Belgische Unie onderdak verleend. Het was 
de gelegenheid om de balans op te maken 
van de zomeractiviteiten en de ontmoe-
tingen van het volgende seizoen te plannen. 
Laten we al twee grootse internationale 
evenementen noteren: Impact Dijon van 20 
tot en met 22 april 2019 voor de Compa-
gnons en Jeugd tot 35 jaar en de inter-
nationale Camporee voor Verkenners van 
onze Divisie in Portugal in augustus 2019. 
 

Buiten het idyllische kader van de campus 
aan de voet van de Salève, heeft de site veel 

meer pluspunten te bieden. Het Lyceum Maurice Tièche biedt onderwijs aan leerlingen 
van de lagere school tot aan het eindexamen van de middelbare school. De theologische 
faculteit, de bibliotheek en de onderzoekcentra van 'José Figols' en 'Ellen White' helpen 
de studenten of gepassioneerden van de Bijbel hun kennis uit te breiden en toegang te 
hebben tot vele boeken of interessante documenten. Tenslotte vermelden we ook nog 
dat er cursussen Frans worden gegeven aan buitenlandse studenten. 
 

Wanneer u daar eens langs komt, neem dan de tijd het gloednieuwe museum van de 
adventistische archieven te bezoeken die grotendeels door de creativiteit van onze 
landgenoot Guido Delameillieure geschapen zijn. 
 

Maar als Collonges te ver is voor u, weet dan dat er cursussen 
op afstand mogelijk zijn. Een gratis cursus over de sabbat van 
37 mini-video's (Mooc genaamd) is zelfs beschikbaar op de 
vormingssite online 'Udemy'. 

 

De campus biedt bovendien een heleboel sociale, recreatieve en sportieve activiteiten 
aan. Er wordt op het ogenblik een nieuw internaat voor jongens gebouwd, maar er is 
andere huisvesting beschikbaar. 
 

Het zou natuurlijk jammer zijn onze theologiestudenten te vergeten: Fabio Luna en 
Jérôme Raucy. Fabio begint aan zijn eerste jaar van Master nadat hij zijn licentie behaald 
had in twee jaar in plaats van drie. En Jérôme – in het derde licentie – heeft op briljante 
wijze de testen doorlopen die toestaan samen te werken met de universiteit van 
Straatsburg om zijn toekomstig diploma geldig te verklaren op Europees vlak. Fabio en 
Nadine zijn ook pas ouders geworden van een 
prachtige dochter Elikya. Wat betreft de drie 
kinderen van Jérôme en Isabelle, die groeien 
zienderogen. Laten we deze twee innemende 
families niet vergeten! Of dat nu in onze gebeden 
is of door een bemoedigingsberichtje, laten we niet aarzelen hen tijdens deze vormings-
jaren te ondersteunen. 

Valérie Ballieux 

FAMILIE LUNA OF RAUCY 

C/O CAMPUS ADVENTISTE DU SALEVE 
33, CHEMIN DU PEROUZET 

F-74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE 

OM MOOC TE VOLGEN OVER DE 

SABBAT : HTTPS://WWW. UDEMY. 

COM/MOOC-SABBAT-FAT 




